
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 En què consisteix la proposta? 

 
Amb motiu de la celebració dels Dia dels Drets dels Infants, el Diari Ara ha optat perquè el 
Diari dels Infants que edita cada 20 de novembre, sigui elaborat pels nois i noies que 
participen d’activitats vinculades a la Fundació Pere Tarrés, que aquest any celebra el seu 
60è Aniversari. 
 
Aquesta invitació compta amb els Centres d’Esplai del MCECC. Volem que els infants 
i adolescents que formen part d’aquests centres siguin els protagonistes (autors i 
il·lustradors) del diari del 20 de novembre del diari Ara! 
 
La iniciativa consisteix en fer uns dibuixos i/o escriure unes cartes reflexionant sobre 
com voldrien que fos el seu barri, poble o ciutat.   
 

 

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: 

 
El Diari Ara ens convida a participar de tres maneres:  
 

Amb els dibuixos:  

 
Els nois i noies han d’imaginar com voldrien que fos el seu poble, barri o ciutat, pensar 
com es podria millorar,... i això reflectir-ho en un dibuix.  
 
De tots els dibuixos que es rebin, els periodistes del diari n’escolliran uns quants per 
il·lustrar el dossier informatiu sobre les nostres ciutats i els seus reptes. A més, un d’aquests 
dibuixos servirà per fer la portada del diari. 
 
Com fer-ho? 

 Fer els dibuixos en paper, color i, preferiblement, en format vertical. 
 Enviar-los al MCECC abans del dia 17 d’octubre de 2018.  
 Cada dibuix, al dors, ha de portar identificat: 

▪ El nom del centre d’esplai i la població d’aquest. 
▪ L’edat del dibuixant. 
▪ El nom complet de l’autor. 
▪ El curs escolar que està realitzant.  

  
 
 



 

 

 

CONCURS D’ESCRIPTURA:  

 
Paral·lelament es farà un concurs d’escriptura, que consisteix en escriure “Una carta al 
teu alcalde o alcaldessa” on l’infant podrà explicar-li com veu la seva ciutat, què és el que 
més els agrada, què hi troben a faltar, quines idees tenen per millorar-la, com se la 
imaginen en el futur… 
 
El jurat del concurs valorarà l’originalitat, la qualitat de l’expressió escrita, la sinceritat i la 
imaginació. 
 
 
Com fer-ho? 

 Extensió màxima de 2.200 caràcters comptant espais (o un foli escrit a mà). 
 Enviar els escrits al MCECC abans del dia 17 d’octubre de 2018.  
 Cada escrit, al dors, ha de portar identificat: 

▪ El nom del centre d’esplai i la població d’aquest. 
▪ L’edat de l’autor. 
▪ El nom complet de l’autor. 
▪ El curs escolar que està realitzant.  

  
 

Sobre el Concurs:  

 
Les categories d’aquests concursos són: 
  

 Categoria 1 (un guanyador i dos finalistes) → 4t (o anteriors) a 6è de primària 
 Categoria 2 (un guanyador i dos finalistes) → 1r ESO i 2n ESO 
 Categoria 3 (un guanyador i dos finalistes) → 3r i 4t ESO 

 
Els guanyadors/es de les millors cartes de les diferents categories seran proclamats en un 
acte que es farà a la Facultat Pere Tarrés, el 7 de novembre. 
 
 
En cas que estigueu interessats en participar, podeu posar-vos en contacte amb la 
vostra promotora o promotor i manifestar-li la intenció de participar! Igualment, si teniu 
algun dubte, adreceu-vos a nosaltres per resoldre’l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

 
Des del MCECC pensem que és molt interessant oferir la oportunitat als infants i joves dels 
nostres centres de participar d’aquesta iniciativa! Per aquest motiu, l’Àmbit Pedagògic ha 
dissenyat una activitat, per tal que els monitors/es engresqueu als vostres grups a fer els 
dibuixos i cartes des del que ens és característic el lleure, una gimcana!  
 
Us plantegem doncs la proposta educativa que s’ha dissenyat per conèixer una mica millor 
el barri, el poble o ciutat i poder-ne acabar elaborant un dibuix o carta per l’alcalde/essa. 

 

Títol de l’activitat:  

El lloc on visc des dels sentits d’un infant 
 

Tipus d’activitat:  

Gimcana 
 

Lloc de realització:  

Diferents espais de la ciutat, poble o barri. Com a monitors/es us caldrà adequar-los a 
cada una de les proves segons el vostre entorn. 
 

Durada:   

2h-2h30 

Objectius que es treballen: 

 Observar l’entorn del lloc on viuen els infants 
 Proposar accions de millora per a la seva ciutat, barri o poble. 

Motivació: 

Els infants de l’esplai reben una carta de la Juliana, una nena del Consell d’Infants de la 
Ciutat o Poble. La Juliana els demana col·laboració perquè ha de representar la 
ciutat/poble al “Congrés de Ciutats amb ulls d’Infant” i necessita la seva opinió i  visió de 
com és el lloc on viuen i com es podria millorar. 
Així doncs, realitzem una gimcana dels sentits que ens ajudarà a conèixer l’entorn des de 
diferents perspectives. Amb la voluntat final d’acabar elaborant un dibuix o una carta per 
enviar-li a la Juliana.  

Descripció i Desenvolupament de l’activitat: 

L’activitat consisteix en una gimcana on a partir dels 5 sentits els infants aniran descobrint 
diferents aspectes del lloc on viuen i després poder fer una reflexió que plasmi quins 
aspectes de la ciutat/barri/poble els agraden més o quines coses canviarien. La prova que 
representa cada sentit s’ha de realitzar en un lloc diferent de la ciutat/barri/poble i cal que 
s’adeqüi al contingut de la prova.  
 
→ Cal que l’equip de monis adapteu l’activitat a l’edat dels vostres infants i a les vostres 
possibilitats de l’entorn. 



 

 

PROVES: 

La proposta de proves per cada sentit és la següent: 
 
Vista: 
Consisteix en jugar al pictionary (joc d’anar dibuixant mentre la resta d’infants intenta 
endevinar què és). Un infant ha de dibuixar alguna cosa que ell/ veu a la ciutat/barri/poble 
i la resta d’infants han de dir què és. Es pot fer tantes vegades com es vulgui, donant la 
opció a que cada participant pugui dibuixar.  
Comentari: és interessant que els monitors/es observeu quin tipus de cosa dibuixen els 
infants o joves i poder-ne fer algun comentari o reflexió amb ells/es. Exemple: es fixen en 
coses vistoses, en elements molt específics, en aspectes que els afecten a ells,... 
 
Oïda: 
El grup ha de fer silenci durant uns minuts i cada infant ha de fer una llista de tots els sons 
que sent amb els ulls tancats. Tot seguit, es posa en comú que ha escrit cada infant. 
Recomanació: busqueu un lloc on hi hagi bastanta vida. 
Comentari: en base els sons que destaquin es poden intentar treure conclusions sobre la 
ciutat també. Exemples: soroll cotxes, sons animals, llengües que es parlen, edats de les 
persones (infants, gent gran,...), estat anímic de la gent (rialles, plors, crits,...),... 
 
Tacte:  
Asseguts en rotllana, el monitor/a anirà anomenant diferents emocions i, per cadascuna, 
els infants hauran de dir quin és el lloc de la ciutat/barri/poble on senten aquella emoció 
concreta. Propostes d’emocions: 

- Quin és el lloc en què et fa por anar sol/a 
- Quin és el lloc on fa més calor 
- Quin és el lloc on et diverteixes 
- Quin és el lloc on et relaxes més 

Recomanació: penseu altres sentiments i sensacions que poden sentir els infants. 
 
Olfacte: 
Amb el joc de la llana (passar-se un cabdell de llana a mesura que van dient el que se’ls 
demana i quedant-se un tros agafat de manera que es formi una teranyina) els infants han 
de crear una xarxa explicant amb quina olor definirien la seva ciutat/barri/poble.  
Un cop tots ho han dit, es pot desfer la xarxa dient quina olor els agradaria que fes la seva 
ciutat/barri/poble. 
 
Gust: 
Els infants cal que preguntin als veïns i veïnes sobre diferents ítems relacionats amb 
l’accés a l’alimentació i als comerços de la ciutat/barri/poble. Propostes de preguntes: 

- Saps què és el km0? 
- Utilitzes bosses de plàstic? 
- Vas a comprar al supermercat o al mercat? 
- Què fas amb el menjar que et sobra? 

Recomanació: penseu altres preguntes perquè els infants facin als veïns i veïnes. 
 

REFLEXIÓ FINAL: 

Un cop fetes totes les proves, és important dedicar una estona a fer una reflexió amb el 
grup d’infants o joves sobre quines conclusions extreuen de la seva ciutat/barri/poble. Us 
oferim algunes preguntes per orientar el debat: 

- Què t’ha sobtat de la teva ciutat/barri/poble? 
- Què és el que més t’agrada? 



 

 

- Què canviaries? 
- Quines propostes faries al teu alcalde o alcadessa? 

 

RESULTAT PER PARTICIPAR AMB LA INICIATIVA DEL DIARI ARA: 

 
Un cop feta l’activitat i la reflexió final, individualment o com a grup han de: 

 Realitzar un dibuix  
 Escriure una carta  

 
[IMPORTANT: llegir les característiques descrites a la Introducció] 
 

Material a utilitzar: 

 
 Carta de la Juliana demanant la col·laboració per a representar la seva 

ciutat/barri/poble al “Congrés de Ciutats amb ulls d’Infant” que aquest any té per 
lema: “El lloc on visc des dels sentits d’un infant”. (La trobareu en aquest 
document). 

 Cabdell de llana 
 Llistat de sensacions per a la prova del tacte (a concretar com a equip de 

monitors/es) 
 Llistat de preguntes per a la prova del gust (a concretar com a equip de 

monitors/es) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recurs per a l’activitat proposada 

CARTA DE LA JULIANA 

 
 

Benvolguts infants de l’esplai _____________, 
 
Sóc la Juliana, membre del Consell d’Infants de la vostra població. 
 

Us sembla estrany que no us digui el meu cognom, oi? Doncs tots els infants que formem 
part del Consell no podem revelar del tot la nostra identitat. Ja que hem de ser i viure la 
ciutat de la manera més “normal”. Vivint i gaudint-la igual que tots vosaltres.  
El motiu d’aquesta carta és ben senzill. Sé que el nom de “Consell d’Infants” potser us ha 
sonat molt gran, però no patiu, que el que us he d’explicar és una tasca ben fàcil.  
 

Resulta que necessito la vostra col·laboració per un congrés al qual he d’assistir i està al 
caure! És l’anomenat “Congrés de Ciutats amb ulls d’Infant”. En aquest congrés jo seré la 
representant de la nostra ciutat i la meva tasca allà és donar la meva opinió sobre com 
és el lloc on vivim i què és el que es podria millorar.  
 

I per això us faig arribar aquesta carta. Com a representant de la nostra ciutat, haig 
d’encarregar-me de recollir totes les opinions i visions dels infants que viuen a la vostra 
població. Si únicament donés la meva opinió, ja sabeu que no representaria a la gran 
majoria. Per tant, jo m’encarregaré de ser el vostre altaveu!  
 

Us ho plantejaré d’una manera ben senzilla; em podeu enviar una carta com si escrivíssiu a 
l’alcalde, i així entendré millor què és el que us preocupa, us  agrada o voldríeu canviar.  
I per aquells que teniu la vena artística més desenvolupada, podeu expressar la vostra 
opinió amb un dibuix! Dibuixant com us agradaria que fos la nostra ciutat o el vostre barri 
fins i tot! 
 

Això és tot, estic segura que és una feina fàcil per a tots i totes vosaltres. Recordeu 
aprofitar bé aquesta oportunitat que teniu al davant per dir tot allò que us agradaria 
canviar de la vostra població o el vostre barri, i també de ressaltar les coses bones de la 
nostra ciutat.  
 

Una abraçada ben gran a tots i totes!  
I moltes gràcies!!! 


